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ஊடக அறிக்கைக

ஜனாதிபதி   ககௌரவ   ககா  த்தா  பய ராஜப  க் ஷ   அவர்களுடன்  

இந்திய உயர் ஸ்தானிகர்   ககௌரவ   ககாபால் பா  க்கல   சந்திப்பு  

இந்திய  உயர் ஸ்தானிகர்ககௌரவ ககாபால்பாக்கல அவர்கள்மரியாகைதயின் நிமித்தம்

ஜனாதிபதி ககௌரவ ககாத்தாபய ராஜபக் ஷ அவர்ககை, ஜனாதிபதி கசயலகத்தில் இன்று சந்தித்தார்.

இலங்கைக மக்களுக்கும் ககௌரவ  ஜனாதிபதி அவர்களுக்கும் இந்திய  தகைலகைமத்துவத்தின்

வாழ்த்துக்ககை, அவர் கதரிவித்திருந்ததுடன் காக4ாளி மாநாட்டின் மூலமாக  இடம்கபற்ற

நிகழ்கவான்றில் தனது நியமன  சான்றிதழ்ககை, ஏற்றுக்ககாண் டதற்தாக  ககௌரவ  ஜனாதிபதி

அவர்களுக்கு உயர்ஸ்தானிகர் தனது நன்றிககை, கதரிவித்திருந்தார். 

2.  2019  நவம்பரில் ஜனாதிபதியாக பதவிகயற்றதன் பின்னர் முதலாவது கவளிநாட்டு விஜயமாக

இந்தியாவுக்கு உத்திகயாகபூர்வவிஜயத்திகைன கமற்ககாண் டிருந்தகைமகைய ககௌரவ  ஜனாதிபதி

நிகைனவு கூர்ந்தார்.   கமலும் ககாவிட்19  கநாயிகைன எதிர்ககாள்ளும் கசயற்பாடுகளில் இலங்கைக

அரசாங்கத்திற்கு இந்தியா  கதாடர்ச்சியாக  வழங்கிவரும் உதவிகளுக்காக  அவர் நன்றிககை,

கதரிவித்தார்.அத்துடன் இந்தியா-இலங்கைக இகைடயிலான  சகல  துகைறகளிலுமான இருதரப்பு

ஒத்துகைழப்பிகைன கமலும் வலுவாக்கஎதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்,ார்.

3. இரு நாடுகளுக்கும் இகைடயில் அண்கைமய காலப்பகுதியில் இடம்கபற்றுவரும் உயர்மட்ட

கதாடர்புகள் மூலமாக  பாரம்பரிய  ரீதியில் கநருக்கமானது ம் அதிசிறந்ததுமான  உறவுமுகைறயில்

ஓர்உத்கவகம்ஏற்பட்டுள்,தாக  உயர்ஸ்தானிகர் இங்கு சுட்டிக்காட்டினார் .  உயிர்த்த  ஞாயிறு

தாக்குதலின் பின்னர் பிரதமர் ஸ்ரீ நகரந்திர  கமாடி இலங்கைகக்கு கமற்ககாண்டிருந்த

கூட்கடாருகைமப்பாட்டு விஜயம் கதாடர்பாக  குறிப்பிட்டிருந்த  உயர் ஸ்தானிகர் ,  இரு நாட்டு

மக்களினதும் சமாதானம் கசழுகைம மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுக்காக  இலங்கைகயுடனான



ஒத்துகைழப்பிகைன கமலும் வலுவாக்கும் கசயற்பாடுகளில் இலங்கைகயின் மிககநருங்கிய அயல்நாடு

என்ற ரீதியில் இந்தியா உயர்மட்ட ஈடுபாட்டிகைன ககாண்டிருப்பதாகவும்கதரிவித்துள்,ார். 

4.  பிரதமர் ஸ்ரீ நகரந்திர கமாடி அவர்களுக்கும் ககௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களுக்கும் இகைடயில்

2020  கம 23  ஆம் திகதியன்று இடம்கபற்றிருந்த கதாகைலகபசி உகைரயாடலின் அடிப்பகைடயில் ,

பரஸ்பர முன்னுரிகைம ககாண்ட விடயங்க,ாக அகைடயா,ம் கா4ப்பட்ட வற்றில் அக்ககைறயிகைன

கசலுத்தி,  இலங்கைகயில் ககாவிட்டுக்கு பின்னரான  கபாரு,ாதார  மீட்சியில் இந்தியாவின்

பங்களிப்பிகைன,  குறிப்பாக இலங்கைகயில் அபிவிருத்தி ஒத்துகைழப்பு திட்டங்கள் ,  வியாபாரவர்த்தக

ஒத்துகைழப்பு மற்றும் இலங்கைகயின் கதகைவப்பாடுக ளுடன் கதாடர்புகைடய  புதிய  விடயங்ககை,,

துரிதப்படுத்துவதற்கும் ககௌரவ  ஜனாதிபதி அவர்களும் உயர் ஸ்தானிகர் அவர்களும்

இ4ங்கியிருந்தனர்.   இலங்கைகயின் கபாரு,ாதாரத்தில் இந்திய  முதலீடுகள் மூலமான

பங்களிப்பிகைன சுட்டிக்காட்டியிருந்த உயர் ஸ்தானிகர் ,  இலங்கைக அரசாங்கத்தினால் அகைடயா,ம்

கா4ப்பட்ட துகைறகளில் முன்னுரிகைமயின் அடிப்பகைடயில் இந்திய  நிறுவனங்கள் முதலீடுககை,

கமற்ககாள்வதற்கு தயாராக இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார்.

5.பயங்கரவாதம்கபான்றகபாதுவானஅச்சுறுத்தல்ககை,முறியடிக்ககூட்டாகமுயற்சிககை,

முன்கனடுத்தல்,  அனுபவமற்றும் தகவல்பகிர்வு ஆகியகைவ உள்,டங்கலாக பாதுகாப்புத்துகைறசார்

ஒத்துகைழப்புக்ககை, கமலும் வலுவாக்கும் வழிமுகைறகள் கபான்றகைவ கதாடர்பாகவும் ககௌரவ

ஜனாதிபதியும் உயர்ஸ்தானிகரும் கலந்துகைரயாடியுள்,னர்.  

6. இந்தியா இலங்கைக இகைடயில் பகிரப்பட்ட கபௌத்தமரபு ,  நாகரீக கதாடர்புகள் கபான்றகைவ

இருநாட்டுமக்களுக்கும் இகைடயிலான  பிகை4ப்பிகைன கமலும் வலுவாக்கும் அடித்த,த்கைத

உருவாக்குவதாகவும் ககௌரவஜனாதிபதியும் உயர்ஸ்தானிகரும் குறிப்பிட்டுள்,னர் .  இலங்கைகயில்

சிக்கியிருந்த இந்தியபிரகைஜகள் நாடு திரும்பும் நடவடிக்கைகயில் இலங்கைக அரசாங்கம் வழங்கிய

ஒத்துகைழப்புக்கும் உயர்ஸ்தானிகர் ஜனாதிபதியிடம் நன்றி கதரிவித்தார்.
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